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• Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 

• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia); 

• A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe; 

• Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material; 

• Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: 1 Samuel 28:1-25 / 31:1-13 / 2 Samuel 1 a 7 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Fale para a criança: Os filisteus não desistiam de atacar Israel. Mais uma 
vez eles reuniram as tropas para lutar. Dessa vez os filisteus armaram o 
acampamento em Suném e quando Saul os 
viu, ficou com muito medo.  

Fale com voz de tristeza: Saul tentou falar com Deus e não 
conseguiu. Então, ele fez algo que o Senhor reprova, ele consultou 
uma feiticeira. Saul pediu para essa feiticeira chamar Samuel 

Explique: Quando chamamos espíritos, demônios aparecem 
imitando aqueles que morreram. Saul foi desobediente porque ele 
sabia que Deus reprova a feitiçaria. Deus permitiu Samuel falar com Saul, mas essa visita não foi 
para matar a saudade e sim para dar a sentença de Deus por causa da desobediência.  

Fale olhando nos olhos da criança: Não devemos brincar com feitiçaria.  

Conclua: Quando Deus manda fazermos alguma coisa, devemos obedecer... A desobediência de 
Saul lhe custou a sua vida, porque ele foi avisado que iria morrer no outro dia, não só ele, mas 
seus filhos e uma boa parte do exército de Israel. O seu pecado não afeta só você. 

Fixando a lição/A criança repete: Meu pecado traz consequências pra mim e para outras pessoas. 

Atividade: Cole grãos de feijão (ou outro tipo que tiver em casa) na palavra pontilhada para lembrar 
do pecado que Deus odeia: 

F E I T I Ç A R I A 
 

 

 

                        

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR AO 
VÍDEO DO ENSINO DO VERSÍCULO 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, não quero te deixar triste, por isso me ajuda 

a não pecar. Em nome de Jesus, amém. 
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Fale para a criança: Os filisteus atacaram os israelitas no monte Gilboa e 
muitos morreram, inclusive Jônatas e seus irmãos. Saul também foi atingido 
por uma flecha e pediu que seu escudeiro o matasse, mas o escudeiro não 
quis matá-lo.  

Fale com tristeza: O escudeiro não quis mata-
lo e Saul não queria ser capturado pelos seus inimigos, então ele se 
jogou em cima da sua espada e morreu. Logo depois, seus filhos 
também foram mortos e muitos outros israelitas morreram na batalha. 

Diga: Desobediência a Deus traz consequências ruins, obediência 
traz bênçãos.  

Conclua: Saul poderia ser alto, bonito, forte e rei..., Mas aos olhos de Deus ele era pequeno, feio, 
fraco para obedecer a Deus e não era líder. 

Fixando a lição/A criança repete: Não importa quem eu sou, ou como eu nasci, preciso de Deus 
para ter vitória! 

Atividade: Saul não buscava a Deus. Circule e pinte onde podemos aprender mais de Deus: 
  

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fale para a criança: Davi ficou muito triste com a morte de 
Saul e Jônatas, mas agora chegou o seu momento de reinar. 
Davi reinou, mas não de uma vez. Os homens da casa de 

Saul não queriam que isso acontecesse. Então Davi foi rei apenas da tribo de Judá por 
sete anos e meio.  

Continue: Sabe quem foi rei do restante das tribos de Israel? Is-Bosete, filho de 
Saul. A guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Depois da 
morte de Is-Bosete todas as autoridades de Israel foram falar com Davi em 
Hebrom.  

FEIRA 

SAUL 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, me ajuda a Te obedecer e Te consultar 

sempre. Em nome de Jesus, amém. 

 



Fale com muita alegria: As autoridades de Israel fizeram um acordo com Davi diante de Deus. 
Eles coroaram Davi como rei de todo Israel.  

Conclua: Davi confiou e esperou com paciência em Deus e, por isso, o grande momento chegou, 
agora sim, Davi era se tornou rei de todo Israel. Davi foi ungido e somente depois de muitos e 
muitos anos, ele se tornou rei. 

Fixando a lição/A criança repete: Vale a pena esperar com paciência. Deus não se esquece de 
mim. 

Atividade: Ajude o menino Davi a chegar até Davi rei: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fale para a criança:  Davi marchou com seu exército para capturar a 
cidade de Jerusalém. Davi conquistou Jerusalém e chamou “Cidade de 
Davi” e estabeleceu como centro do 
governo, a capital da nação e centro 
religioso.  

 
Continue: Davi construiu seu palácio lá. Pela primeira e última 
vez o território estava inteiro, único e intacto. A nação teve 
descanso dos filisteus.  

Diga com alegria: Davi mandou trazer a arca da aliança de volta 
para Jerusalém, então ela foi trazida e o povo inteiro acompanhou 
esse retorno em festa com música e festas. Davi estava reinando 
sobre uma nação unida e feliz. 

Continue: Davi tinha um sonho de construir um templo para o 
Senhor. Ele não achava justo morar num palácio e o Senhor 
não. Ele falou de seu plano com o profeta Natã, que aprovou. 
Mas em sonho, Deus disse para Natã que o filho de Davi 
(Salomão) é quem construiria o templo. 

Conclua: Davi obedeceu e não construiu o templo. Davi 
consultava a Deus e isso fazia Deus se agradar de Davi e por 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, eu quero ser uma criança que sabe esperar 

com paciência, me ajuda. Em nome de Jesus, amém. 

 



isso, a benção de Deus estava sobre o povo e sobre o reinado de Davi. 

Fixando a lição/A criança repete: Quando eu obedeço a Deus, eu recebo muitas bençãos dele. 

Atividade: Pinte bem colorido a arca sendo trazida: 

 

 
 
 
 
 

Fale para a criança: Você lembra que Davi e seu amigo Jônatas 
tinham feito uma promessa? De que um cuidaria da família do 
outro? 

Continue: Agora que Davi era rei ele procurou saber se existia 
algum parente de Jônatas ainda vivo para ele poder ajudar. Então, 

ele soube que existia um filho ainda vivo, chamado Mefibosete. 

Diga: Quando soube da morte do pai Jônatas e avô Saul, a 
babá ficou com medo de ele ser morto e saiu correndo com 
ele. Ele caiu e machucou a perna de tal forma que passou 
o resto da vida aleijado... Por isso, ele vivia afastado das 
pessoas e sozinho.  

Fale com amor: Cumprindo sua palavra, Davi trouxe 
Mefibosete para morar com ele, devolveu suas terras e 
arrumou pessoas para cuidar dele. Davi trouxe Mefibosete 
para comer à mesa do rei. Davi honrou Mefibosete mesmo 
que ninguém fizesse isso. 

Diga olhando nos olhos da criança: Precisamos amar 
todas as pessoas. Independente se elas são diferentes de 
nós ou não. Deus manda demonstrarmos amor, compaixão e bondade. Precisamos mostrar Jesus 
com as nossas atitudes. 

Conclua: Deus fez uma aliança com Davi. Da linhagem de Davi, viria um rei que reinaria 
eternamente: Jesus. Jesus viria da família de Davi, que honra para Davi. Deus não deixa de 
cumprir nenhuma de suas promessas. 

Fixando a lição/A criança repete: Preciso demonstrar bondade e amor com todas as pessoas, 
mesmo que elas sejam diferentes de mim. 

 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, me ajuda a orar e procurar saber sempre 

qual é a sua vontade e te obedecer de coração. Em nome de Jesus, amém. 

 



Atividade:  Deus nos amou e por isso devemos amar outras pessoas também. Ligue os pontos 
para descobrir o que Deus é e depois peça para um adulto ler a frase que está dentro da figura: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RECORTE ABAIXO A SUA FIGURINHA E COLE NO SEU ÁLBUM DE 
FIGURINHAS DA VIDA DE JESUS: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Caso você não tenha seu álbum, acesse o site da igreja 
(www.nibparana.org), clique na página do Nova Kids e baixe o seu!  

OU  
Aponte a câmera do seu celular para o QR-CODE ao lado! 

 

 

DEUS É AMOR 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, me ajuda a demonstrar amor e bondade 

para as pessoas, mesmo que elas sejam diferentes de mim. Em nome de Jesus, amém. 

 

JESUS ALIMENTA 
5.000 PESSOAS 

http://www.nibparana.org/

